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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 548/RG din 31.01.2017 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 31 ianuarie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă toți consilieri locali aflaţi în funcţie.    

 Domnul Aruștei Dumitru - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 179/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de 

investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, 

județul Iași”. 

2. Aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 2017 de către beneficiarii 

de ajutor social. 

3. Aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților 

comunei în anul 2017. 

4. Alegerea președintelui de ședință a consiliului local pentru următoarele 3 luni.   

II. Petiții și interpelări. 

 Președintele de ședință propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 

organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 – 2018, motivat de faptul că avizul conform emis de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost primit cu o zi inainte de data ședinței, dar proiectul a fost 

analizat de comisiile de specialitate ale consiliului local.  

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv suplimentarea.   

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, proces – verbal 

al cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 8813/RG/2016 al domnului consilier local Botezatu Neculai 

care se propune aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de 

investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”. 

Inițiatorul prezintă proiectul, precum și unele dintre motivele inițierii. 

 Domnul Radu Ion afirmă că pe drumurile propuse pentru betonare este prioritar a se realiza 

rețea de apă și de canalizare. 

 Domnul primar afirmă că cererea de finanțare depusă la minister pentru același obiectiv are în 

suport și un deviz realizat de proiectanți, iar cheltuielile se vor face după semnarea contractului de 

finanțare, inclusiv întocmirea studiului de fezabilitate. 

 Domnul Radu Ion afirmă că în discuțiile la întâlnirea cu membrii ARSACIS, directorul sc 

Apavital a spus că se pot face lucrări de extindere apă - canal în regie proprie, iar societatea trimite un 

specialist pentru supraveghere și consultanță. 

 Domnul Alupoaei Mihai întreabă cine își asumă răspunderea pentru calitatea execuției în regie 

proprie? 

  Domnul Encuț Emil afirmă susține realizarea unei extinderi în regie proprie. 

În urma procedurii de vot deschis, cu 10 voturi „pentru” (Encuț Emil, Lupu Marcel, Roca Ioan, 

Botezatu Neculai, Botezatu Georgel, Cașcaval Ștefan, Gherghel Petru, Chiciuc Neculai, Radu Ion, 

Radu Ciprian) și 5 „abțineri/împotrivă” (Alupoaei Mihai, Lupu Reomaltu, Aruștei Dumitru, Panțiru 

Livia, Vlase Ioan), Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 2. Domnul Vlase Ioan menționează că va fi de acord cu întocmirea studiului de 

fezabilitate după ce se va obține finanțare pentru realizarea obiectivului.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 115/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 
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2016 de către beneficiarii de ajutor social. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 3. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 116/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea și 

înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2017. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 4. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 119/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea și acceptarea domnului consilier 

Botezatu Georgel, Consiliul Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 5. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 519/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2017 – 2018. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 6. 

Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Dl. Lupu Marcel solicită împrăștierea de material antiderapant pe străzile comunei, afirmând că 

nu se poate circula din cauza poleiului.  

Dl. Gherghe Petru: 

- afirmă, fără a da nume concrete, că de plată a indemnizației pentru participare la incendii beneficiază 

și persoane care de fapt nu participă;  

- întreabă despre somațiile care se trimit de primărie la agenții economici? Pe ce criterii? Afirmând că, 

de exemplu, dl. Radu Ion primește somații săptămânal; în aceeași ordine de idei, dl. Radu Ciprian 

afirmă că procedura de constatare și sancționare se face discreționar și solicită prezentarea certificatului 

de urbanism eliberat pentru foișorul și gardul primarului; 

- întreabă daca este contract de deszăpezire și cât s-a plătit în anul 2016? 

- întreabă dacă autocamionul prevăzut în planul de investiții pe 2016 se mai achiziționează? 

 Dl. Cașcaval Ștefan solicită găsirea unei soluții legale pentru atribuirea terenurilor unde au 

construit cei din comunitatea rromă.  

 Dl. Radu Ion; 

- afirmă că membrii PSD din consiliul local au o atitudine refractară; 

- afirmă că primarul pune presiune pe angajații din subordine; 

- afirmă că solicită public documentele privind autorizarea lucrărilor de construire a imobilelor 

aparținând domnului Ailieseii Ion. 

      Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi şi nici alte propuneri ale consilierilor locali, preşedintele 

de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

 

Precizăm că înregistrarea video a ședinței poate fi vizionată pe site-ul 

www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate.  

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                             ARUȘTEI DUMITRU                               
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 
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